
 جهانی علیه اعدام؛ اعدام باید متوقف شود

 !در روز جهانی علیه مجازات اعدام ،علیه جمهوری اسالمی اعتراض کنید

 

 در گوتنبرگ برگزار میشود« یرن توریت»اکتبر روز بینالمللی علیه اعدام در میدان  01آکسیون اعتراضی 

صف ما صف . لجام گسیخته جهموری اسالمی را عقب زدباید با مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی، سركوبگری 

باید ایستاد و از حرمت و کرامت همه . انسانیت؛ صف بردگان مزدی نظامی است که جمهوری اسالمی پاسبان آن است

جمهوری اسالمی ننگ . زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و ازاعتصاب سراسری رانندگان حمایت و پشتیبانی کرد

اعدام .نیروی طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران این رژیم را به زباله دان تاریخ روانه خواهیم کرد بشریت است به

نباید اجازه داد دیگر حتی یک . . هرکس به هر دلیلی، قتل عمد دولتی، و جنایتی سیستماتیک است و باید ممنوع شود

 چوبه دار و مراسم اعدامی در ایران به اجر درآید

ن ایرانی ـ گوتنبرگ؛ به همراه و هماهنگ با سایر احزاب و سازمانها و نهادها در دفاع بی قید و شرط از انجمن پناهندگا

مبارزات و جنبش انقالبی برای سرنگونی رژیم اسالمی همه زندانیان سیاسی و حمایت از اعتصاب سراسری رانندگان 

تا صدای زندانیان سیاسی و صدای مردم  تالش میکنیم 8102ماه اکتبر 01در اکسیون اعتراضی روز چهارشنبه 

ما از همه احزاب؛ سازمانها ؛ نهادها و مردم آزادیخواه . آزادیخواه و کارگران اعتصابی را بگوش جهانیان برسانیم

 دعوت میکنیم در این گردهمایی اعتراضی علیه مجازات اعدام همراه ما و در کنار ما باشند

که در مجلس و دفتر ریاست جمهوری حجت االسالم روحانی و آیت هللا خامنه ای، در باید دست قاتلین و جنایتکارانی را 

ارتش و سپاه و زندان و دادگاههای جمهوری اسالمی، در دولت های افراطی یا اعتدالی نشسته اند، از زندگی همه، و 

 بخصوص فعالین سیاسی، کوتاه کرد

 ! زنده باد آزادی و برابری! اسالمی نابود باید گرددزندانی سیاسی آزاد باید گردد جمهوری ! نه به اعدام
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